
Empowering 
Efficiency



Gerir os processos contabilísticos, financeiros e fiscais das empresas  
é uma atividade exigente! Dela depende, em grande medida,  
a viabilidade, a sustentabilidade e a performance das organizações.

O desempenho exímio desta atividade é complexo. A instabilidade 
normativa, os timings apertados de reporting fiscal e financeiro;  
assim como o papel crescente da contabilidade no apoio à tomada  
de decisão, impõem grandes desafios ao setor.

Responder, rapidamente e de forma sólida, aos desafios de hoje  
e às expectativas futuras dos seus clientes é essencial.

Assegure a prestação de um serviço de excelência! Garanta rigor, 
celeridade, precisão, transparência e confiabilidade. As soluções  
da PRIMAVERA têm a solidez que precisa, a agilidade que necessita 
para garantir respostas céleres, os automatismos indispensáveis  
ao rigor e confiança nos dados, a inovação que traz eficiência  
e as ferramentas que garantem a máxima produtividade  

Confie num parceiro com  
mais de 20 anos de experiência  
ao serviço dos profissionais  
da Contabilidade. Nascemos  
com este setor. Crescemos  
juntos. Impulsionamos  
a contabilidade empresarial 
há mais de duas décadas. 

Liberte o seu negócio dos processos 
lentos e aumente a rentabilidade  
de forma natural. Descubra a solução  
de gestão de contabilistas para 
contabilistas

Otimize os resultados com a solução de gestão utilizada  
por 41% das grandes empresas de Contabilidade em Portugal  
e pela maioria das PME Excelência do setor.



É complexo 
acompanhar 
a constante 
evolução 
normativa?

Se as operações que executa para os seus clientes são todas  
idênticas, porquê realizá-las separadamente?

Obtenha segurança, solidez e velocidade no tratamento de elevados 
volumes de dados. Efetue inúmeras operações em lote, desde proces-
samentos salariais, geração e entrega de declarações fiscais, criação, 
anulação e sincronização de planos, operações de diagnóstico  
e apuramentos de contabilidade, emissão de ficheiros magnéticos 
para a Segurança Social, importação de fichas de bens de imobilizado, 
entre várias dezenas de operações simultâneas para os seus clientes.

Nas soluções da PRIMAVERA os workflows são desenhados à medida  
da atividade diária do seu Escritório de Contabilidade. Desde logo,  
a introdução de documentos é agilizada por mecanismos intuitivos  
e fluídos de carregamento de dados. Paralelamente é garantido  
o rigor e consistência da informação, graças a diversos automatismos  
de validação da informação.

Incuta uma nova dinâmica operacional à sua equipa com  
as soluções PRIMAVERA. A arquitetura da solução foi concebida por 
Contabilistas. Logo, a experiência de utilização é muito natural.  
O ambiente de trabalho intuitivo. Os processos fluídos e dinâmicos.  
A informação ágil e visível sempre que é útil. Os dados consistentes, 
sólidos e confiáveis. Tudo isto contribui para um aumento  
exponencial da produtividade, reduzindo os custos operacionais 

As alterações à legislação fiscal  
são frequentes. Esta volatilidade 
põe em causa a rentabilidade  
dos Escritórios de Contabilidade  
e Gestão, por força da necessi-
dade de atualização permanente 
dos seus sistemas de gestão.

Numa altura em que as avenças 
têm margens cada vez mais  
reduzidas, os custos de atual-
ização contínua das soluções  
de gestão podem pôr em causa  
a sustentabilidade do setor. 

Assegure uma resposta célere 
e eficiente a todas as alterações 
legais e fiscais, sem aumentar  
os custos. As soluções da  
PRIMAVERA garantem-lhe  
o acesso permanente e automáti-
co a todas as atualizações legais  
e fiscais, em conformidade com  
a legislação em vigor e com  
um investimento em software  
controlado e previsível 

O rigor, a precisão e o timing 
são essenciais na resposta às 
obrigações fiscais e financeiras 
das empresas. Não pode existir 
margem para erros, nem atrasos. 
Contudo, as exigências do report-
ing não têm necessariamente que 
colidir com a dinâmica e rapidez. 

Acelere a resposta às obrigações 
legais e fiscais, mantendo o rigor.
As soluções da PRIMAVERA dis-
põem de mecanismos de geração, 
preenchimento e entrega  
automática das Declarações  
e Mapas Fiscais Oficiais vigentes  
em diversos mercados.

Surpreenda ainda os seus  
clientes com um reporting  
financeiro célere, oportuno  
e da máxima confiança. Obtenha 
rapidamente inúmeras análises  
e mapas prontos a usar, em  
apenas alguns minutos. Tudo,  
a partir de uma ferramenta  
que conhece muito bem —  
o Microsoft Excel. 

As soluções da PRIMAVERA  
dão-lhe uma enorme capacidade 
de exploração dos dados do ERP, 
diretamente no Excel, aumen-
tando a rapidez e a qualidade  
dos relatórios financeiros que 
disponibiliza aos seus clientes 

Solte a produtividade  
e obtenha equipas mais ágeis.

O reporting fiscal e financeiro 
consome muito tempo e recursos?
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Cimente já as 
bases do negócio  
do futuro.

Quer afirmar-se como um aliado  
dos seus clientes no apoio à decisão?

Aceder à informação em 
qualquer lugar e dispositivo  
já não é apenas uma tendência. 
Hoje já não existem barreiras 
físicas. O negócio acontece em 
qualquer lugar. E é importante 
estar preparado. 

Com as soluções da PRIMAVERA 
entra na era da conectividade 
empresarial com toda a segu-
rança. Beneficie de soluções  
que incorporam, de um modo  
natural, intuitivo e útil, a infor-
mação que está na Cloud. Aceda, 
dentro do ERP e no contexto em 
que é relevante, a dados que 
complementam operações  
importantes do dia-a-dia. 

Por outro lado, onde quer  
que se encontre, a informação 
que precisa está sempre à mão, 
através da integração de dados 
do ERP com dispositivos móveis 

Otimize a qualidade do serviço 
prestado aos seus clientes!  
O papel dos Escritórios de Conta-
bilidade é cada vez mais prepon-
derante no apoio à tomada  
de decisão estratégica, tática  
e operacional. 

Capitalize ao máximo o conheci-
mento que tem dos seus clientes.  
A solidez dos números é a base  
mais consensual para a tomada  
de decisão. A qualidade das 
análises e a capacidade de  
interpretação dos resultados  
é um elemento diferenciador, 
com importância crescente  
no mercado 

Diferencie-se da concorrência 
com a apresentação de análises 
disruptivas que impulsionam  
o negócio dos seus clientes.  
Com as soluções da PRIMAVERA 
acede a dados analíticos  
diferenciadores, através  
dos quais reforça o seu  
posicionamento enquanto  
consultor financeiro indispen-
sável para o sucesso do negócio 
dos seus clientes.

As soluções PRIMAVERA 
aceleram o reporting financeiro 
e disponibilizam dados 
analíticos que impulsionam  
o negócio dos seus clientes.
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Aumente os resultados,  
mantendo a qualidade  
do serviço

Acompanhe os seus clientes em tempo 
real. As soluções da PRIMAVERA na Cloud 
permitem uma integração automática com  
o sistema dos seus clientes. Já imaginou  
o quanto a produtividade irá crescer?

Aumentar a rentabilidade do negócio é cada vez mais difícil. As margens 
sobre as avenças são reduzidas. Os custos fixos de operação são pesados. 
Assegurar a qualidade do serviço, mantendo a rentabilidade do negócio, 
exige uma prospeção e um esforço profundos. 

Com as soluções da PRIMAVERA impulsiona os resultados por  
diferentes vias:

 Redução dos custos operacionais  
 Integração direta com os sistemas dos seus clientes.

 Diminuição dos custos de atualização  
 Acesso contínuo a novas versões com custos controlados e previsíveis. 

 Acesso a fonte de receitas complementar  
 Possibilidade de integrar um modelo de negócio assente  
 na recomendação que garante receitas adicionais, sem qualquer  
 investimento.



Porquê continuar a dedicar 
tempo e recursos ao 
preenchimento de dados?

Liberte os recursos para outras 
operações mais rentáveis. 
Impulsione os resultados,  
sem esforço. 

E também não precisa de investir 
em equipamento. Nem de se pre-
ocupar com a operacionalidade 
da infraestrutura tecnológica  
ou do sistema de gestão.

Nas soluções da PRIMAVERA  
na Cloud encontra a segurança, 
solidez e disponibilidade  
de sistema que precisa para 
prestar um serviço de elevada 
qualidade aos seus clientes.  
Ao utilizar o software como um 
serviço estará a focar-se real-
mente no seu core business. 
Todos os assuntos colaterais 
como manutenção do sistema, 
atualização, disponibilidade  
e segurança dos dados ficam  
a cargo de um especialista  
na matéria. 

A mensalidade contempla  
o acesso ao software, manuten-
ção e atualização contínua. 
Quanto ao valor, é ajustável 
consoante o número de colabora-
dores e clientes, permitindo-lhe 
adequar constantemente os cus-
tos às suas reais necessidades 

Reduza os custos 
operacionais em 
mais de 30%!

Já imaginou como seria  
se o seu sistema de gestão 
estivesse conectado com  
o sistema dos seus clientes?

Agora já é possível! 

As soluções da PRIMAVERA  
na Cloud permitem-lhe estar  
sempre conectado aos seus  
clientes. A ligação acontece em 
tempo real, para que acompanhe  
a par e passo a faturação e toda  
a atividade com relevância 
contabilística dos seus clientes. 
Assim, sempre que um cliente 
regista uma fatura ou outro 
documento ou movimento  
com relevância contabilística,  
o mesmo integra automatica-
mente com o seu ERP. A carga de 
trabalho diminui radicalmente. 

Deixe de se 
preocupar com  
a infraestrutura  
e manutenção.  
Nós tratamos  
de tudo!

1110



Converta a ligação próxima  
e a credibilidade que tem junto  
dos seus clientes em valor efetivo 
para o negócio. 

Adira ao programa POLLEN,  
um programa exclusivo  
da PRIMAVERA para Empresas 
Prestadoras de Serviços de Con-
tabilidade e Gestão que lhe dá 
descontos significativos por cada 
cliente seu que passar a utilizar 
as soluções da PRIMAVERA. 

Os benefícios serão transversais 
— o seu Escritório obtém  
descontos diversos nos serviços  
e soluções da PRIMAVERA  
e os seus clientes passam a sus-
tentar a gestão do negócio numa 
solução que conhece bem e que 
simplifica a integração de dados.

Porque conhecemos muito bem o setor da Contabilidade. Porque 
temos as soluções mais especializadas nesta área. Porque acreditamos 
que tem um papel decisivo junto dos seus clientes no aconselhamento 
de soluções de gestão, devido ao seu know-how e expertise. E porque 
acreditamos que todos têm muito a ganhar com este programa.

Quantos mais clientes da sua carteira utilizarem as soluções 
PRIMAVERA, mais descontos tem. Ou seja, menor será o custo com 
software. O programa POLLEN oferece-lhe benefícios como:

 Descontos no Continuity Software Agreement  
 (Contrato de Continuidade)

 Descontos nas ações de formação da PRIMAVERA Academy

 Participação em eventos exclusivos para membros  
 do programa

 Condições especiais de acesso a futuros produtos e serviços  
 desenvolvidos para Escritórios de Contabilidade

 Acesso a espaço de armazenamento adicional, para Escritórios  
 de Contabilidade com software PRIMAVERA em modelo SaaS

Porquê este trinómio  
(escritório, clientes  
e PRIMAVERA)?

Obtenha  
descontos nos 
produtos e serviços 
da PRIMAVERA por 
cada cliente seu que 
utilize as nossas 
soluções.
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Dê um avanço nos processos que 
consomem mais tempo no dia-a-dia

Usufrua de inúmeros mecanismos de processamento em lote  
que agilizam o tratamento contabilístico, financeiro, fiscal e legal, 
assim como os processamentos salariais e a gestão dos bens  
de imobilizado.

Reduza os custos de conferência e reconciliação.

A integração bidirecional, fluída  
e natural entre a Contabilidade  
e a área Financeira elimina  
a necessidade de conferência  
de valores e reconciliação.  
No ERP PRIMAVERA a infor-
mação é partilhada por ambos  
os módulos, assegurando  
a consistência dos dados, sem 
necessidade de qualquer tipo  
de parametrização. 

Este modelo de integração  
direta assegura que, por  
exemplo, quando lança um  
documento em Bancos, esse 
movimento tenha reflexo imedi-
ato na Contabilidade. Do mesmo 
modo, quando o documento  
é lançado na Contabilidade, 
numa conta bancária, o mesmo 
gera um lançamento automático 
em Bancos, garantindo-lhe  
sempre a rastreabilidade  
e conhecimento da origem  
dos valores.

Também a partir do Editor de Movimentos integra diretamente  
os documentos na Conta Corrente de cada cliente, eliminando  
a duplicação de tarefas e a incoerência da informação. 

Outros automatismos como o lançamento automático em Tesouraria  
a partir do extrato bancário, a liquidação de valores a partir  
da Tesouraria, a emissão de ordens de pagamento nas Contas  
Correntes com remessas bancárias para processos de cobrança  
e pagamentos, o registo de movimentos de recapitulativos (ou com 
recolha de terceiros) e o tratamento de entidades indiferenciadas 
diretamente no Editor de Movimentos, são apenas alguns exemplos 
de mecanismos de produtividade das soluções PRIMAVERA. 

E se trabalhar com diferentes moedas, estas soluções permitem-lhe 
apurar automaticamente as diferenças cambiais. Simplificam ainda 
a gestão do Regime de Acréscimos e Diferimentos (Periodização 
Económica), assim como o tratamento de diversas realidades conta-
bilísticas (desde microentidades, entidades do setor não lucrativo, 
passando por entidades sob o Regime de Iva de Caixa, entidades com 
contabilidade ao abrigo do SNC, até Profissionais Liberais).

Também os Grupos Empresariais encontram nas soluções  
PRIMAVERA ferramentas de otimização dos processos de consoli-
dação, que automatizam o fecho de contas. As operações são mais 
rápidas, e os dados mais fidedignos 
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Porquê dedicar tempo e recursos ao processamento de salários?  
Faça processamentos em lote para todos os funcionários dos seus 
clientes, sabendo sempre quais os valores que estiveram na origem 
de cada Recibo de Vencimento.

Agilize o tratamento das Declarações Fiscais. As soluções  
da PRIMAVERA simplificam o preenchimento, geração e entrega  
das declarações, através de automatismos que tratam os processos  
na íntegra, sem necessidades de intervenção.

Reduza também os erros e custos na gestão de contratos e vínculos.  
Um mecanismo de alertas simplifica o controlo de períodos experi-
mentais, renovações e fins de contrato, alertando-o sempre que  
é necessário intervir. Também o cálculo de indemnizações  
e proporcionais que ocorrem no fim dos contratos é tratado  
automaticamente, garantindo um cumprimento exímio das regras 
contratuais, sem dispêndio desnecessário de tempo e recursos 

Ofereça ainda aos seus clientes um serviço pioneiro e sem 
qualquer custo: envie os Recibos de Vencimento diretamente 
para o telemóvel dos colaboradores das empresas suas clientes, 
através da App da PRIMAVERA. Além de gratuita, moderna e 
muito simples de usar, elimina trabalho moroso e sem grande 
valor acrescentado para o seu Escritório.

Acelere o processamento de salários 
com rigor e segurança.

Conheça a rentabilidade  
da carteira de clientes, sem 
necessidade de grandes cálculos. 
Obtenha uma visão global  
do planeamento e do estado 
dos processos que estão a ser 
executados pela sua equipa. 
Simplifique a gestão das avenças 
dos seus clientes com ferramen-
tas que facilitam todo o processo, 
desde a geração de avisos  
de pagamento ao tratamento  
das respetivas obrigações  
legais e fiscais.

As soluções da PRIMAVERA  
estão orientadas para a agili-
zação da gestão interna  
do próprio Escritório, aumentan-
do a sua capacidade de controlo 
das operações e de acompanha-
mento da atividade global.  
Todas as atividades executadas 
são registadas de forma sim-
ples, permitindo-lhe conhecer 
em detalhe a ocupação dos seus 
recursos. Acede ainda a um 
conjunto de mapas e estatísticas 
que proporcionam uma visão 
integrada sobre os seus clientes, 
serviços prestados e níveis  
de rentabilidade 

Impulsione  
a eficiência 
interna do seu 
próprio negócio.

Acabe também com as operações 
demoradas de introdução  
de Fichas de Bens de Imobili-
zado. As soluções da PRIMAVERA 
simplificam esta operação,  
permitindo facilmente importar  
as Fichas dos Bens diretamente  
do Excel, mantendo o registo  
do respetivo histórico.

O acesso à informação é muito 
simples e rápido. Pode consultar  
a Ficha do Bem a partir do recibo  
de compra registado na área  
de Logística ou na Contabilidade. 
Também os dados de imobilizado 
fluem por estes módulos, assegu-
rando uma gestão mais célere  
e sólida dos Ativos das empresas 
suas clientes.

O tratamento de depreciações  
é outra das operações que pas-
sam a ser executadas com mais 
celeridade e rigor. As soluções  
da PRIMAVERA efetuam o cálculo 
automático das depreciações, 
eliminando mais um processo 
que limita a produtividade  
dos Escritórios de Contabilidade 

Simplifique  
a gestão de Bens 
de Imobilizado.
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Soluções à medida do seu negócio

O modelo de funcionamento do seu Escritório não tem de se adaptar 
a uma solução de gestão! As soluções da PRIMAVERA ajustam-se  
às suas necessidades e espelham os seus processos de modo  
a torná-los mais ágeis.

A sua empresa é única. Seja pelos profissionais que tem, seja pela estrutura, organização interna e modus 
operandi, seja pelos valores que coloca ao serviço dos seus clientes, entre muitas outras particularidades. 

Refletir todas essas singularidades no sistema de gestão não é simples. Mas é possível! A PRIMAVERA 
disponibiliza soluções standard e soluções à medida, acessíveis a partir de diversos modelos de utilização, 
que respondem às suas necessidades específicas.

Conheça a oferta da PRIMAVERA e selecione a opção mais ajustada ao seu negócio. Qualquer que seja  
a decisão terá sempre a garantia de solidez da informação e do apoio firme de um parceiro tecnológico 
focado na dinamização do setor 



É importante para si trabalhar  
em qualquer lugar?
O Starter Contabilidade  
é a solução que precisa!

Aceda ao software através  
de subscrição.
Reduza os custos com  
a Accountant Suite.

Quer desenvolver a atividade sem ter que investir em  
infraestruturas?

É uma excelente opção! Enraíze o seu negócio sem o peso do investi-
mento inicial.

Com a solução Starter Contabilidade, basta um acesso à internet para  
poder tratar dos processos administrativos, contabilísticos e fiscais 
dos seus clientes. Rapidamente acede a uma solução com provas  
dadas no mercado e trata de tudo em qualquer lugar.

E também não precisa de se preocupar com atualizações, manutenção  
ou alterações à legislação. Ao subscrever a solução, tem acesso  
ao software, respetiva manutenção e atualização contínua. Tudo  
isto por uma mensalidade muito competitiva.

Velocidade de acesso aos dados, facilidade de utilização do sistema  
e celeridade dos processos são caraterísticas indispensáveis  
aos negócios de hoje. O Starter Contabilidade garante-lhe tudo isso  
e muito mais: 

 Acesso online permite dinamizar a atividade em qualquer lugar.

 Custos operacionais reduzidos garantem avenças mais  
 vantajosas.

 Solução de reporting fiscal acelera preenchimento,  
 geração e entrega das declarações fiscais oficiais vigentes  
 em diversos mercados.

 Ferramenta de reporting financeiro disponibiliza inúmeros  
 mapas de gestão prontos a usar.

 Mecanismos simples e intuitivos asseguram uma utilização  
 natural e rápida, simplificando as operações contabilísticas,   
 os processamentos salariais e a gestão de bens de imobilizado.

Esta solução é ideal para 
Prestadores de Serviços  
que trabalham com um 
limite máximo de 30 
empresas.

A Accoutant Suite está 
disponível para instalação  
no seu equipamento 
informático, suportando 
até 4 utilizadores. Esta 
solução permite-lhe gerir 
até um limite máximo de 30 
empresas.

Já dispõe de equipamento informático e pretende instalar uma 
solução de gestão, mas não tem disponibilidade de investimento 
inicial? 

Agora não precisa! Instale já a solução Accountant Suite e pague  
à medida que utiliza.

Nesta Suite encontra tudo o que precisa para tratar dos processos  
de gestão da Contabilidade, Vendas, Recursos Humanos, Imobilizado  
e Declarações Fiscais dos seus clientes. Tudo de forma integrada,  
célere e sólida.

Dinamize a atividade, sem sobrecarregar os custos operacionais. 
A Accountant Suite está disponível mediante subscrição semestral, 
permitindo-lhe diluir o investimento no tempo. 

Pelo valor da subscrição tem acesso ao software e respetiva 
atualização contínua. Assim, não precisa de se preocupar com  
as alterações legais e fiscais. Pelo valor fixo da semestralidade tem 
garantias de atualização automática permanente da solução, não só 
do ponto de vista legal e fiscal, como do ponto de vista tecnológico.

Com a Accountant Suite as operações são céleres. Trata dos processos  
dos seus clientes de forma rápida e eficiente, sem perder tempo 
com tarefas morosas de inserção e validação de dados. Esta solução 
assegura-lhe:

 Preenchimento, geração e entrega célere das Declarações  
 Fiscais.

 Mecanismos de introdução rápida de documentos.

 Elaboração simples e intuitiva de mapas de gestão e relatórios  
 financeiros.

 Gestão simples de avenças e respetiva faturação.

 Processamentos salariais em lote.

 Gestão contabilística e fiscal, dos bens de imobilizado,  
 rápida e rigorosa.
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Acelere o processamento de elevados  
volumes de dados e aumente a produtividade  
com o ERP PRIMAVERA.

Porquê PRIMAVERA?

Gerir e tratar elevados volumes  
de dados pode ser complexo.  
A introdução de movimentos  
é uma operação minuciosa. Con-
some muito tempo. É necessária 
toda a atenção ao rigor dos dados  
e timings de execução. 

Com o ERP PRIMAVERA, acelera  
a introdução de movimentos  
e garante o rigor dos dados, 
através de mecanismos que agi-
lizam a introdução e a validação 
dos mesmos. Tudo é mais rápido, 
mais simples, mais consistente  
e muito natural. 

A interface empática e intuitiva  
assegura uma familiarização 
imediata ao sistema. A organi-
zação simples e personalizável 
do ambiente de trabalho agiliza 
o acesso às operações. A inte-
gração da informação da Cloud 
dentro do ERP, e exatamente  
no contexto em que é útil,  
elimina etapas morosas  
de acesso à informação.

Os painéis com informação relacionada e complementar às operações  
que estão a ser executadas dinamizam os processos. Os mecanismos  
de validação da informação garantem o rigor e a consistência  
dos dados. 

Esteja preparado para a dinâmica atual dos negócios. Com  
o ERP PRIMAVERA aumenta a produtividade e a consistência  
da informação. 

Assegure a prestação de um serviço de elevada qualidade aos seus 
clientes, enquanto garante a rentabilidade do seu negócio.

 Solução disponível para instalação no seu equipamento   
 informático ou para consumo a partir da internet.

 Rapidez e segurança no tratamento e gestão de elevados   
 volumes de dados.

 Gestão global integrada das áreas de Contabilidade, Financeira, 
 Recursos Humanos e Imobilizado.

 Sistema híbrido que incorpora de forma natural as aplicações  
 e serviços Cloud.

 Painéis com informação relacionada aumentam rapidez  
 e eficiência das principais operações.

Porque é muito fácil 
reconhecer-se na 
solução – foi desenhada 
por contabilistas para 
contabilistas.

1

Porque nascemos com  
o setor, crescemos com  
ele e trabalhos há  mais  
de 20 no desenvolvimento 
de soluções que otimizam 
a prestação do serviço  
de Contabilidade e Gestão. 

2

Porque conhecemos  
e acompanhamos de perto 
a evolução fiscal dos 
mercados onde atuamos.

5

Porque temos uma rede 
de parceiros de negócio 
que lhe garante um 
acompanhamento próximo 
de qualidade.

8

Porque temos um 
conhecimento profundo 
de diversas realidades 
internacionais, apoiando  
a sua expansão e adaptação 
a novas geografias.

7
Porque trabalhamos diariamente na investigação  
e desenvolvimento de tecnologias inovadoras com  
o intuito de lhe disponibilizar constantemente soluções 
disruptivas que rentabilizem ao máximo o seu 
investimento em TI.

6

Porque dispomos  
de ferramentas sólidas 
com uma enorme 
extensibilidade, capazes 
de abarcar todos os seus 
processos de negócio.

4

Porque temos soluções 
diferenciadoras 
para Escritórios de 
Contabilidade de todas  
as dimensões.

3
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PORTUGAL

Braga 
Edifício PRIMAVERA 
Lamaçães 
4719-006 Braga

Lisboa 
Edifício Arquiparque II 
Av. Cáceres Monteiro, Nº 10, 6º 
1495-192 Algés

www.primaverabss.com/pt

T (+351) 253 309 900 
Nº Verde 800 204 462 
Email comercial@primaverabss.com

ESPANHA

Madrid 
Parque Europa Empresarial 
Edifício París, Calle Rozabella, 6 
Planta Baja, Oficina 14 
28230 Las Rozas, Madrid

www.primaverabss.com/es

T (+34) 916 366 683 
Email comunicacion@primaverabss.com

ANGOLA

Luanda 
Rua Engº Armindo de Andrade 
Nº 63, 1º Dto 
Miramar, Luanda

www.primaverabss.com/ao

T (+244) 222 440 450 / 222 440 447 
M (+244) 921 543 587 
Email comercial_ao@primaverabss.com

MOÇAMBIQUE

Maputo 
Av. Vladimir Lenine, Nº 174 
Ed. Millennium Park - Torre A 
8º Andar Esq.  
Maputo

www.primaverabss.com/mz

T (+258) 21 303 388 / 21 304 895 / 21 304 896 
Email comercial_mz@primaverabss.com

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Dubai 
8th Floor Platinum Tower 
Office # 805-04 
Jumeirah Lake Towers 
Dubai, UAE, Po Box : 35005

www.primaverabss.com/me

T (+ 971 ) 4 4504888 
M (+971 ) (0) 50 7067450 
Email sales_uae@primaverabss.com
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